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Context
Program Operațional Regional

Aria de eligibilitate: Regiunea de Dezvoltare Centru
Perioada de programare: 2013-2015

Raport anual de implementare

Anul raportării: 2013
Data aprobării 12.02.2014

Planul Operaţional Regional (în continuare POR) reprezintă un document de programare la nivel regional care asigură implementarea Strategiei
de Dezvoltare Regională Centru (2010-2016) (în continuare SDR Centru 2010-2016), prevăzut pentru o perioadă de 3 ani.
POR asigură platforma de implementare a Strategiei prin ciclul de programe, proiecte și activități prioritare pe termen mediu prin mobilizarea
capacităţilor actorilor regionali şi ai grupurilor de interes, încurajînd angajamentul lor de a contribui la dezvoltarea regională şi locală prin
soluţionarea problemelor şi utilizarea durabilă a resurselor.
POR implementează elemente importante ale SDR Centru 2010-2016 și Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (2013-2015) (în continuare
SNDR 2013-2015), principalul obiectiv al POR constituindu-l dezvoltarea echilibrată a regiunii, prin valorificarea potenţialului regional şi
local de dezvoltare, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri, modernizarea serviciilor publice.
POR 2013-2015 a fost elaborat în rezultatul dezvoltării, evaluării și aprobării proiectelor de dezvoltare regională identificate în cadrul Apelului de
Propuneri de Proiecte organizat în perioada martie – iulie 2012. Desfășurarea Apelului de Propuneri de Proiecte este realizată conform Manualului
operațional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (în continuare FNDR).
N.B. În conformitate cu legislația în vigoare, anual, sunt elaborate Rapoarte privind implementarea Planului Operațional Regional.
Regiunea de Dezvoltare Centru
Regiunea de Dezvoltare Centru (în continuare RDC) este situată în partea centrală a ţării şi cuprinde 13 raioane (Anenii Noi,
Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni). Suprafaţa
totală a regiunii este de 10636 km² (1.063.600 mii ha) sau 31% din suprafaţa totală a ţării, fiind cea mai mare regiune ca
mărime din cele 6 ale Republicii Moldova. În regiune locuiesc 1 060,8 mii locuitori (2013), dintre care doar circa 19,3%
locuiesc în mediul urban. Centrul regiunii de dezvoltare este orașul Ialoveni.
Cadrul legal și instituțional
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Cadrul legal:


Lege nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova



Hotărîre nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în
Republica Moldova



Hotărîre nr.933 din 18.12.2012 cu privire la Documentul Unic de Program pentru anii 2013-2015



Hotărîre nr.685 din 4.09.2013 cu privire la Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2013-2015

Cadrul instituțional:


Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (în continuare CNCDR) este o structură funcțională de competență generală,
fără personalitate juridică, constituită în scopul aprobării, promovării și coordonării la nivel național a obiectivelor politicii de dezvoltare
regională. În componența CNCDR intră miniștri și membrii ai CRD din regiunile de dezvoltare.



Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor - autoritatea de implementare a politicii de dezvoltare regională.



Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională – sursa de finanţare a programelor şi proiectelor orientate spre atingerea obiectivelor de
dezvoltare regională, acesta activează în baza Regulamentului de activitate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 08.02.2008.
Alocaţiile anuale din bugetul de stat la Fond reprezintă 1% din veniturile aprobate pentru anul respectiv, cu excepţia veniturilor cu
destinaţie specială prevăzute de legislaţie, precum și alte surse care nu contravin legislației.



Consiliul Regional pentru Dezvoltare este o structură funcțională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni constituită pentru coordonarea și
promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare la nivel local. CRD este format în baza principiului parității între reprezentanții autorităților
publice și sectorului privat (mediu de afaceri si sector civil). CRD Centru este compus din 52 de membrii, cîte 4 reprezentanți din fiecare
raion. Consiliu aprobă SDR și POR.



Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) – reprezintă instituţii publice necomerciale, subordonate MDRC, create pentru implementarea
strategiei de dezvoltare regională şi a planului operaţional, executarea deciziilor consiliilor regionale de dezvoltare şi implementarea
proiectelor investiționale. ADR Centru este constituit din următoarele subdiviziuni: secția planificare strategică și programare, secția
managementul proiectelor, secția finanțe și achiziții, secția administrativă.

N.B. Agenția de Dezvoltare Regională este responsabilă de elaborarea POR-ului, care ulterior este prezentat Consiliului Regional pentru
Dezvoltare pentru aprobare.
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Cadrul strategic
Documentele de politici regionale constituie instrumentele cheie în dezvoltarea regională. Ele cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului nr. 33 din
11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici şi a Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind
dezvoltarea regională în Republica Moldova. La nivel regional pot fi distinse patru tipuri de documente de politici fiecare din ele avînd un anumit
orizont de planificare.
Documentul regional de politici
Orizontul de planificare
Strategia de dezvoltare regională
Planul operaţional regional
Planul anual de acţiuni
Strategii regionale sectoriale

7 ani
3 ani
1 ani
nu este prescris

Priorități de dezvoltare conform SDR 2010-2016:

Finanțarea POR 2013-2015
Proiectele de dezvoltare regională și activitățile prioritare incluse în POR 2013-2015 sunt finanțate din mijloacele FNDR, a partenerilor de
dezvoltare și contribuția autorităților publice locale. Din sursele FNDR sunt finanțate doar proiectele care au fost incluse în DUP 2013-2015, astfel
din totalul de 62 de proiecte incluse în DUP, 28 de proiecte sunt din RDC. De asemenea, pe parcursul anului 2013, 2 proiecte de dezvoltare
regională au fost finanțate cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).
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Structura POR 2013-2015. Programe și proiecte de dezvoltare regională
POR 2013-2015 este structurat pe 8 programe în scopul realizării priorităţilor şi măsurilor SDR Centru. Fiecare program conţine o descriere
succintă a situaţiei în domeniile prioritare SDR Centru, obiectivele specifice domeniilor avizate, propuse pentru perioada 2013-2015, indicatori,
proiecte şi activităţi de implementare a proiectelor şi programelor POR. Fiecare program este completat cu tabele ce includ proiectele specifice
programului, beneficiarii, perioada de implementare și valoarea proiectului de finanțare necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor în
cauză, indicatorii de produs şi rezultat.

POR 2013-2015

Prioritatea I
Reabilitarea
infrastructurii fizice

Programul 1
Modernizarea
și dezvoltarea
traseelor de
acces,
infrastructurii
rutiere și a
conexiunilor
internațional
e

Programul 2
Reabilitarea
și construcția
rețelelor de
apă,
canalizare și
a stațiilor de
tratare a
apei

Programul
3 Creșterea
eficienței
energetice
în clădirile
publice și
facilități
publice

Prioritatea II

Prioritatea III

Susținerea dezvoltării
sectorului privat

Îmbunătățirea factorilor de
mediu și a atractivității
turisticie

Programul 4
Îmbunătățirea
mediului de
afaceri și
stimularea
IMM-urilor și a
întreprinderilor
începătoare din
industria
prelucrătoare

Programul 5
Dezvoltarea
sectorului
logistic și a
legăturilor
funcționale cu
capitala

Programul 6 Dezvoltarea
sistemelor integrate de
management pentru
prelucrarea deșeurilor solide,
precum și crearea
poligoanelor moderne de
depozitare a deșeurilor
nereciclabile

Programul 7
Dezvoltarea
infrastructurii
de turism,
servicii și
marketing

Programul 8
Dezvoltarea
resurselor
umane și
consolidarea
capacităților

POR 2013-2015 conține 50 de proiecte de dezvoltare regională, beneficiarii cărora sunt autoritățile publice locale de nivelul I și II din RDC, iar în
anumite situații și instituții publice subordonate autorităților publice centrale.

6

Valoarea totală a proiectelor

FNDR

50
28

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015

10
2

1,464,250.89
1,242,379.93

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015
POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

A.

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

668,837.73
604,841.15
187019.6

139,019.60

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională destinată implementarea proiectelor din POR 2013-2015 a fost de 87,286.70 mii lei ceea ce
constituie circa 6% din valoarea proiectelor incluse în plan.
Total, durata proiectelor

Contractat

Executat

2013

FNDR

APL

139,019.6

160,633.30
116,855.80

Total proiecte

106,012.80
87,286.70

C.

Donatori

Executat 2013

42,429.70
5,672.70
49,335.70
37,108.90

842.10

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei
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Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei
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Total proiecte program
Nr. proiecte implmentate 2013
Total proiecte

Nr. proiecte finalizate

E.

Nr. proiecte implmentate 2013

F.

Figura E. Repartizarea proiectelor conform programelor de dezvoltare

Figura F. Proiecte de dezvoltare conform raioanelor din RDC,
inclusiv ADR Centru

Programul 1. Modernizarea și dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere și a conexiunilor internaționale
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 18
Total proiecte implementate: 3
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Valoarea totală a proiectelor

FNDR

18
8

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

3
0

1,013,119.83

864,462.89

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei
POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

A.

390,153.00
340,964.74
65,143.60

64,643.90

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de 20,261.00 mii lei.
Total, durata proiectelor

2013

Donatori

APL

64,643.90

59,042.30
59,042.30

Contractat

Executat

FNDR

Total proiecte

0.00
499.80

Executat 2013

0.00
9.00

20,252.00

20,261.00
20,261.00

C.

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite 4.545 km de drum ceea ce constituie 1,8 % din ținta propusă pentru indicatorul de
program.
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Indicatori

Puncte de reper

2013

Drum regional și local reabilitat (km)

Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Țintă-program

4.545
14.33
0.00
0.00
0.00
0.00
220.44 km de drum reabilitat sau construit

Drum regional și local construit (km)

2014

2015

Total

Programul 2. Reabilitarea și construcția rețelelor de apă, canalizare și a stațiilor de tratare a apei
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 7
Total proiecte implementate: 1
Valoarea totală a proiectelor

FNDR

7
5
1

0

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

A.

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

134,760.66

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

146,848.65
131,916.16

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

150,013.65

28,022.0

24,522.00

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională în acest domeniu de intervenție a fost de 16,691.0 mii lei.
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Total, durata proiectelor

2013

Donatori

APL

18,022.0

25,134.70
24,095.60

Contractat

Executat

FNDR

Total proiecte

0.00

Executat 2013

0.00
262.00

3,500.00
16,429.10

17,748.70
16,691.10

C.

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite 27 km de rețele de aprovizionare cu apă ceea ce constituie 68,4 % din ținta propusă
pentru indicatorul de program, precum și 1 stație de tratare a apei.
Indicatori

Puncte de reper

2013

Rețele de aprovizionare cu apă construire, km

Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Țintă-program

27.0
22.1
0.00
1
1
0
 3 stații de epurare a apelor uzate construite;
 6 stații de pompare construite;
 126,827 km de rețea de canalizare (gravitațională și sub
presiune) construită;
 1 stație de tratare;
 39,582 km de apeduct construit;
 1 laborator chimic construit și dotat cu echipament.

Stații de tratare construite, unități
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2014

2015

Total

Programul 3. Creșterea eficienței energetice în clădirile publice și facilitățile publice
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 1
Total proiecte implementate: 1
Valoarea totală a proiectelor

FNDR

1
0
1
0

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

A.

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

0.00

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

0.00
0.00

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

0.00

6,312.00

6,312.0

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională în acest domeniu de intervenție a fost de 5,061.80 mii lei.
Total, durata proiectelor

2013

FNDR

APL

0.0

Contractat

6,128.90
5,205.20

Total proiecte

Executat

5,986.80
5,061.80

Executat 2013

C.

Donatori

6,312.00

0.00
0.00
5,061.80
0.00

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei
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Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, a fost instalat un sistem inteligent de măsurare a consumului de energie, schimbate ferestre cu o suprafață
de 475 m²și izolarea termică a pereților exteriori de 3871.25 m² în spitalul raional Orhei pentru a contribui la realizarea țintei programului.
Indicatori

Puncte de reper

2013

Sistem inteligent de măsurare a consumului de
energie instalat spitalul raional Orhei

Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Țintă-program

1
1
0
475.26
1257.52
782,26
1
1
0
3871.25
3871.25
0.00
Reducerea consumului de energie cu 30% la spitalul raional
Orhei.

Schimbarea ferestrelor la blocul Terapeutic
spitalul raional Orhei, m²
Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare
renovată la blocul Pediatric, spitalul raional
Orhei
Izolarea termică a pereților exteriori la blocul
Terapeutic, spitalul raional Orhei, m²

2014

2015

Total

Programul 4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și stimularea IMM-urilor și întreprinderilor începătoare din industria prelucrătoare
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 2
Total proiecte implementate: 0
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Valoarea totală a proiectelor

FNDR

2
0
0
0

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

22,255.30

18,010.50

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

0.00
0.00

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

0.00

0.0

B.

A.

Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Total, durata proiectelor

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

2013

FNDR

Donatori

APL

18,010.5

Contractat

0.00
0.00

Total proiecte

0.00

Executat

0.00
0.00

Executat 2013

0.00
0.00
0.00

C.

4,244.80

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei
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Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, nu au fost realizate proiecte.
Indicatori

Puncte de reper

2013

Realizat
Țintă
Bază
Tință-program

2014




2015

Total

1 incubator de afaceri creat în cadrul
zonei investiționale ”GREENFIELD”;
1 centru de afaceri creat în or.Telenești.

Programul 5. Dezvoltarea sectorului logistic și a legăturilor funcționale cu capitala
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 1
Total proiecte implementate: 0
Valoarea totală a proiectelor
1
1
0
0

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

A.

FNDR

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

14,970.40

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

20,283.64
14,970.40

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

20,283.64

0.0

0.00

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională
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Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR

Total, durata proiectelor

2013

FNDR

Donatori

APL

14,970.4

Contractat

0.00
0.00

Total proiecte

0.00

Executat

0.00
0.00

Executat 2013

0.00
0.00
0.00

C.

5,313.24

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013

Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013

În anul 2013, în cadrul acestui program, nu au fost realizate proiecte.
Indicatori

Puncte de reper
Realizat
Țintă
Bază
Tință-program

2013

2014




2015

Total

1 casă de ambalare a produselor agricole
construită;
150 de fermieri instruiți.

Programul 6. Dezvoltarea sistemelor integrate de management pentru prelucrarea deșeurilor solide, precum și crearea poligoanelor
moderne de depozitare a deșeurilor nereciclabile
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 14
Total proiecte implementate: 3

16

Valoarea totală a proiectelor

FNDR

14
8

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

3
2

177,675.84
146,523.08

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

A.

81,552.44
58,022.45
22,953.80

59,136.5

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de 42,524.00 mii lei.
Total, durata proiectelor

Contractat

Executat

2013

FNDR

APL

10,177.8

59,125.40

Total proiecte

17,490.70

36,117.70
65.00
10,412.00

58,813.20
42,524.00

C.

Donatori

Executat 2013

32,047.00
65.00

D.
Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, au fost construite 2 poligoane și 474 de platforme de colectare a deșeurilor, iar serviciul de salubrizare
din or. Șoldănești a fost dotat cu echipament necesar.
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Indicatori

Puncte de reper

2013

Poligon de depozitare MDS construit, unități

Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Realizat
Țintă
Bază
Tință-program

2
2
0
474
474
0
77700
103492
16800
1
0
50
0

Platforme de colectarea construite, unități
Populație cu acces la servicii îmbunătățite (nr.
contracte), nr. persoane
Servicii de salubrizare dotate cu echipament
(autospeciale, tractoare etc.), unități
Gunoiști neautorizare lichidate, unități








Programul 7. Dezvoltarea infrastructurii de turism, servicii și marketing
Situația proiectelor în cadrul acestui domeniu de intervenție este următoarea:



Total proiecte: 7
Total proiecte implementate: 2
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2014

2015

Total

9 poligoane de stocare a deșeurilor solide construite;
1558 platforme de colectare construite (dotate cu
containere);
97 de gunoiști neautorizate lichidate;
Servicii de salubrizare dotate cu echipament
(autospeciale, tractoare etc.);
1 Plan de management al rîului Bîc elaborat;
1 festival al rîului Bîc organizat.

Valoarea totală a proiectelor

FNDR

7
6
2
0

POR 2013-2015

DUP 2013-2015

Implementare 2013

Finalizate

Valoarea proiectelor incluse în
POR 2013-2015, lei

74,590.63

Valoarea proiectelor incluse in
DUP 2013-2015, lei

69,890.63
58,967.40

63,652.40

Valoarea proiectelor în
implementare 2013

A.

28,507.9

26,900.00

B.
Figura A. Proiecte de dezvoltare regională

Figura B. Valoarea proiectelor, inclusiv FNDR, mii lei

Pentru anul 2013 alocarea financiară regională pentru acest domeniu de intervenție a fost de 2,748.70 mii lei.
Total, durata proiectelor

2013

3,203.10
2,748.70

C.

Donatori

APL

26,900.0

11,022.10
11,022.10

Contractat

Executat

FNDR

Total proiecte

0.00
1,607.90

Executat 2013

2,242.60
0.00
506.10

D.

Figura C. Mijloace financiare contractate și executate
în cadrul proiectelor în implementare, anul 2013, mii lei

Figura D. Surse de finanțare a proiectelor în implementare,
anul 2013, mii lei

În anul 2013, în cadrul acestui program, a fost inițiat construcția unui complex turistic sportiv în s.Vălcineți, r-n Călărași și reconstrucția
complexului Conacul Manuc Bey din or.Hîncești.
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Indicatori

Puncte de reper

2013

Obiective incluse în circuitul turistic

Realizat
Țintă
Bază
Tință-program

0
2
0












2014

2015

Total

8 muzee renovate;
8 monumente istorice renovate;
16 parcări auto amenajate;
69 de popasuri amenajate;
16 centre de informare create;
5 camping-uri construite (cu condiții de cazare);
1 complex turistic sportiv construit;
2 expoziții organizate;
Conacul Manuc Bey restaurat;
Materiale informative și promoționale elaborate etc.

Programul 8. Dezvoltarea resurselor umane și consolidarea capacităților
Programul menționat urmărește realizarea priorităților orizontale stabilite în SDR 2010-2016 care au ca scop să asigure creșterea calității resurselor
umane în cele mai importante domenii de dezvoltare ale regiunii: agricultura și turismul.
Pe parcursul anului 2013 nu au fost realizate activități importante care să contribuie direct la realizarea obiectivelor programului.
Activități prioritare
Pentru asigurarea implementării SDR 2010-2016 și a POR 2013-2015 au fost stabilite 3 domenii de activitate care consolidează capacitățile
instituționale, de planificare și manageriale ale instituțiilor de dezvoltare regională și partenerilor implicați:
 Planificarea strategică și programarea regională
 Managementul proiectelor regionale
 Promovarea potențialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru.
În domeniul planificării strategice și programării regionale au fost realizate următoarele acțiuni:
 Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Nisporeni, cu asistența tehnică a ADR Centru
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 Elaborarea proiectului Programului Regional Sectorial în domeniul managementului deșeurilor solide în RDC, cu suportul proiectului
”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)
 Elaborarea proiectului Programului Regional Sectorial de Eficiență Energetică a Clădirilor Publice în RDC, cu suportul proiectului
”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)
 Inițierea procesului de elaborare a Programului Regional Sectorial de Aprovizionare cu Apă si Canalizare în RDC, cu suportul proiectului
”Modernizarea serviciilor publice locale” (GIZ)
În domeniul managementului proiectelor regionale a fost inițiată elaborarea conceptelor de proiecte în conformitate cu programele regionale
sectoriale. Pentru fiecare domeniu de planificare sectorială vor fi elaborate propuneri de proiecte care vor parcurge 3 etape: concept de proiect
posibil (CPP), concept de proiect viabil (CPV) ca ulterior cele mai reușite propuneri de proiecte sa fie dezvoltate în Proiecte pentru finanțare (PPF),
care vor fi propuse pentru realizare în cadrul programelor de finanțare naționale și europene. În anul 2013 elaborarea propunerilor de proiecte a fost
inițiată în domeniul eficienței energetice a clădirilor publice.
Principalele acțiuni realizate pe parcursul anului 2013 cu scopul promovării potențialului de dezvoltare a Regiunii de Dezvoltare Centru au
fost:
 Organizarea Forumului Regional de Investiții și Inovații ”Cooperare pentru dezvoltare”, 23-24 mai 2013. Evenimentul a reunit 170 de
participanţi: reprezentanţii ai Administraţiei Publice Centrale, Administraţiei Publice Locale, parteneri de dezvoltare, instituţii de dezvoltare
regională, ONG-uri, mass-media locală şi naţională. Printre partenerii externi la eveniment au fost prezenți: Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est România; Agenţia de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok, Slovacia; Asociaţia Euroregiunea
Siret-Prut-Nistru; reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Polonia şi Estonia; Agenţia de Cooperare
Internaţională a Germaniei (GIZ); Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID); Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);
 Participarea în calitate de partener la Forumul economic regional ”Completivitatea prin parteneriate” (Ungheni,
29 noiembrie), Forumul Investițional ”Investește în Hîncești – Investește în viitor” (Hîncești) și Festivalul
ecologic ”Iubește-ți rîul” (s.Temeleuți, Călărași).
 Semnarea a 3 acorduri/memorandumuri de colaborare:
o Memorandumul de Înţelegere şi Cooperare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (România)
o Acordul de colaborare cu Institutul de Geografie și Ecologie/AȘM
o Acordul de colaborare cu Centrul Național de Mediu
 Elaborarea Profilurilor investiționale pentru Regiunea Centru a Republicii Moldova (mai 2013).
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 Informare și publicitate
Evenimente:
o Organizate 2 vizite la proiecte din RDC cu participarea a circa 41 de jurnaliști de la publicații naționale, regionale și locale.
Website www.adrcentru.md
Website-ul dedicat activităților de dezvoltare regională a fost actualizat permanent cu informații destinate beneficiarilor (rapoarte, note
informative, planuri etc.) De asemenea, a fost:
o modernizată interfața site-ului;
o creată Harta digitală a proiectelor implementate în RDC;
o creată rubrica Calendarul regiunii ce cuprinde evenimente organizate în RDC.
Publicații
o
o
o
o
o
o

Buletinul informativ al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, 3 numere (200 exemplare fiecare);
Broșura ”Proiecte investiționale în Regiunea de Dezvoltare Centru”, 300 exemplare;
Broșura ”Regiunea de Dezvoltare Centru” în 3 limbi (română, rusă, engleză), 450 de exemplare;
Broșura ”Cum să elaborăm un proiect de succes”, 500 de exemplare, în colaborare cu Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale;
Varianta succintă a ”Strategiei de Dezvoltare Centru” în limba română și engleză (400 de exemplare);
Profiluri investiționale pentru Regiunea Centru a Republicii Moldova în limba română și engleză, 400 de exemplare, cu contribuția
ESRA/UE

Materiale promoționale
Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate diverse materiale promoționale (mape cu logo, pixuri cu logo, calendare) care au fost distribuite în
cadrul evenimentelor și întîlnirilor cu partenerii. De asemenea, a fost publicată broșura ”Agenția de Dezvoltare Regională Centru” în 3 limbi
(română, rusă, engleză; 300 de exemplare) și broșura ”Iubește-ți rîul” (în cadrul Festivalului rîului Bîc).
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